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Introdução

Uma das finalidades do Ensino Médio é o 
aprimoramento do educando como pessoa humana 
incluindo sua formação ética [1]. Mas sabemos que o 
amparo legal nem sempre configura com fidelidade o 
que vivenciamos cotidianamente. Para alcançarmos 
esta determinação legal precisamos, antes de tudo, de
profissionais capacitados [2], que trabalhem no sentido 
de diminuir a distância do aluno com o pensamento 
filosófico [3,4]. Acreditamos na proposta de tornar as 
aulas de filosofia uma oficina de conceitos [5]. Nesta 
oficina os conceitos podem ser feitos, refeitos, testados 
e aplicados numa prática incessante de busca. Vemos 
nesta atitude um momento de repensar o futuro e nossa 
posição diante do mundo dando-nos subsídios para 
podermos atuar sobre ele, numa procura constante pela 
consolidação de políticas e instituições sociais [2].

Tomamos como objetivos de pesquisa: Situar a 
filosofia como ferramenta de promoção de cidadania; 
Observar o nível de aproveitamento significativo dos 
alunos na tematização dos conteúdos trabalhados pelo 
professor; Identificar as linhas de sintonia entre a 
formação da consciência filosófica e a consciência 
cidadã a partir das experiências dos alunos com o 
sistema de ensino trabalhado pelo professor em sala de 
aula; Situar a importância do professor na construção 
da consciência cidadã; Apontar o perfil de aprendizado 
específico da educação filosófica; Analisar o 
referencial teórico-metodológico, as estratégias e 
materiais didáticos utilizados em sala de aula.

Material e métodos

A. Participantes
A investigação englobou três turmas do segundo ano 

do ensino médio da escola (2º A, 2ºB, 2ºC); Os dois 
docentes responsáveis pela disciplina de filosofia no 
turno da manhã e o diretor da escola. Do total de 
turmas analisadas, dez alunos de cada turma se 
prontificaram a responder nosso questionário. Os 
demais alunos foram estudados indiretamente, ou seja, 
a partir das observações das aulas.
B. Instrumentos

Para alcançarmos estes dados, fizemos observações 
das aulas de filosofia – assistimos a três aulas nas 

turmas do 2º A e B, sob responsabilidade do professor 
Thiago e duas no 2º C, da professora Noelle. 
Aplicamos também questionários que foram 
construídos de acordo com o cargo do entrevistado na 
escola.. O diretor, por sua vez, nos conferiu entrevista 
de apresentação da escola, e suas particularidades 
internas e externas quanto à instituição.
C. Procedimentos para Coleta de Dados

Primeiramente, entrevistamos o diretor da escola. 
Neste momento podemos compreender a dinâmica 
organizacional da escola, seu público, e seu 
envolvimento tanto com a comunidade escolar, quanto 
com a sociedade em que esta inserida. Posteriormente a 
isso, assistimos às aulas de filosofia, em momentos 
diversos no decorrer do ano. Nessas ocasiões, 
sentávamos no canto da sala de aula, nas cadeiras mais 
distantes do professor (última fila). Durante as 
observações, utilizávamos de caderno de anotação e 
caneta, em que fomos relatando os acontecimentos. No 
ano seguinte, com os alunos agora no 3º ano do nível 
médio, pedimos a eles que se candidatassem a 
responder nosso questionário, avisando-os de antemão, 
que não deveriam se identificar e que todas as 
informações a nós conferidas, em hipótese alguma, 
seriam disponibilizadas para seus antigos professores, 
amigos ou direção escolar.
D. Procedimento de Análise dos Dados

Buscamos nos questionários dos alunos os pontos de 
convergência dos discursos deste grupo. O mesmo foi 
feito com os questionários dos professores (cada um 
em seu grupo). Por fim, cruzamos as respostas dos 
professores e dos alunos com as observações feitas em 
sala de aula, pretendendo clarear assim o que de fato é 
atitude e o que é apenas discurso.

Resultados

Antes de tudo, descobrimos que os dois professores 
responsáveis pela disciplina, não tinham formação 
específica na área. Este fato certamente repercutiu em 
todo o resultado da pesquisa.

Por não deterem essa formação, os professores não 
estruturavam suas aulas embasados em nenhum 
referencial ou proposta, tanto dos aqui abordados, 
como nenhum outro. Assim, trabalhavam o ensino de 
filosofia com adaptações das possíveis metodologias de 



suas especificidades, causando nos alunos certo 
repúdio a matéria. 

Não chegamos a presenciar debates ou troca de 
idéias nas aulas que eram sempre silenciosas ou 
construídas em cima de longos monólogos. Atribuímos 
a este fato a preparação inadequada das aulas, somada 
a falta de domínio de conteúdos da filosofia.

Com efeito, os alunos não desenvolveram postura 
reflexiva acerca do sentido da cidadania. Como 
também não conseguiram posicionarem-se como 
agentes sociais. Chegam a declarar que filosofia é um 
estudo sem nenhuma representação para a vida 
cotidiana.

Um considerável número dos alunos entrevistados 
tinham, além desta concepção exposta anteriormente,
um verdadeiro repúdio a disciplina assim como aos 
professores que ensinavam a mesma.

Discussão

Após análise dos resultados feita nesta investigação 
constata-se que o ensino de filosofia realizado por 
profissionais de outras áreas, compromete o resultado 
bem como a qualidade de ensino da mesma; uma vez 
que os referidos docentes não norteiam os conteúdos e 
orientações metodológicas fundamentados nas teorias 
da área, muito menos no que tange a legislação
contribuindo desta forma no distanciamento dos alunos 
com o ensino de filosofia.

Vemos neste material um subsídio para repensar a 
forma como estamos oferecendo o ensino de filosofia e 
desta forma atuar-mos sobre nossos reais interesses 
com este ensino.
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